KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT., karena
dengan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, saya bisa menyelesaikan
laporan tugas akhir yang jauh dari kata sempurna ini sebagai salah satu syarat
menyelesaikan jenjang sarjana di STMIK ATMA LUHUR dengan judul yang
sederhana pula RANCANGAN SISTEM IFORMASI SURAT PERINTAH
PERJALANAN

DINAS

PENGELOLAAN

(SPPD)

PADA

DINAS

KEUANGAN DAN ASSET

PENDAPATAN,

DAERAH

(DPPKAD)

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BERBASIS DESKTOP.

Dalam proses pengerjaan laporan tugas akhir ini, saya menyadari terdapat
banyak kekurangan baik dalam penulisan, maupun tahapan-tahapan lainnya.
Namun saya selaku penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk
menghasilkan laporan ini sebaik-baiknya. Jika terdapat kekeliruan dan
kekurangan, saya bersedia menerima kritik dan saran yang membangun agar bisa
menghasilkan laporan yang lebih baik dikemudian hari.
Tidak lupa saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada
pihak-pihak yang telah ikut serta mendukung dan membantu proses penyusunan
laporan tugas akhir ini ;
1.

Allah SWT., yang tak henti-hentinya memberikan nikmat dan karunianya,
sehingga laporan ini dapat terselesaikan tepat waktu,

2.

Bapak Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc selaku ketua STMIK Atma Luhur
Pangkalpinang.

3.

Bapak Hadi Santoso, M.Kom selaku Pembantu Ketua I STMIK Atma Luhur
Pangkalpinang.

4.

Bapak Okkita Rizan, M.Kom selaku ketua program studi Sistem Informasi
STMIK Atma Luhur Pangkalpinang sekaligus pembimbing program yang
membantu dalam merancang program aplikasi,

5.

Ibu Yuyi Andrika, M.Kom selaku pembimbing teori yang tak henti-hentinya
membantu dan memberikan support dalam penyusunan skripsi ini,

6.

Dosen-dosen yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat
dalam penyusunan skripsi ini,

7.

Bapak Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Prov. Kep. Bangka
Belitung yang telah memberikan izin melakukan riset.

8.

Bapak Eddy Laksmana, SH sebagai Sekretaris Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Prov. Kep. Bangka
Belitung yang telah memberikan izin dan data riset.

9.

Tim SIPKD DPPKAD yang telah membantu dan mendukung proses
penyelesaian tugas akhir ini,

10.

Kedua Orangtua yang selalu mendoakan dan memberi dukungan agar bisa
menyelesaikan studi tepat waktu,

11.

Teman-teman dan sahabat-sahabat terbaik yang selalu bersama baik dalam
hal bersenang-senang maupun pengerjaan skripsi.

12.

Serta semua pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan
skripsi ini.
Akhirnya, semoga laporan skripsi ini bermanfaat khususnya bagi saya

sendiri dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan ini.

Pangkalpinang, Agustus 2016
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